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RETIFICAÇÃO 001 - EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 050/2015 
 

 
 
CONSIDERANDO a necessidade de excluir deste certame as vagas para o cargo de 

Professor Bibliotecário, em decorrência de que as funções deste cargo não se coadunam com a profissão de 
Bibliotecário; 

 
 
CONSIDERANDO a necessidade de corrigir o conteúdo programático para os cargos de 

Auditor e Profissional de Educação Física, em decorrência de erros materiais (digitação); 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o atendimento aos Princípios 

Constitucionais da Isonomia e da Acessibilidade, por meio da aplicação supletiva do Decreto Federal 6.593/2008; 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPOÁ torna público aos candidatos interessados no 

Concurso Público Edital 050/2015, que nesta data, foram retificadas as seguintes informações deste Edital: 
 
 

No Edital 050/2015, item 1.2, onde se lê: 
1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento das 179 (cento e setenta e nove) vagas existentes atualmente 
e para as que ocorrerem dentro do prazo de validade do Concurso, indicadas no Anexo 1 deste Edital, o qual 
contém os cargos, quantidade de vagas por cargo, salários mensais, jornada de trabalho e pré-requisitos; 
Leia-se: 
1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento das 172 (cento e setenta e duas) vagas existentes atualmente 
e para as que ocorrerem dentro do prazo de validade do Concurso, indicadas no Anexo 1 deste Edital, o qual 
contém os cargos, quantidade de vagas por cargo, salários mensais, jornada de trabalho e pré-requisitos; 
 
 
No Edital 050/2015, item 2.1, onde se lê: 
2.1 O período das inscrições será das 10h00min do dia 09 de setembro de 2015 até às 16h59min do dia 13 de 
outubro de 2015, horário oficial de Brasília;  
Leia-se: 
2.1 O período das inscrições será das 10h00min do dia 09 de setembro de 2015 até às 16h59min do dia 15 de 
outubro de 2015, horário oficial de Brasília; 
 
 
No Edital 050/2015, item 2.2.2, onde se lê: 
2.2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto de todos os dados solicitados no 
Formulário Eletrônico de Inscrição e até o dia 13 de outubro de 2015 efetuar o pagamento do boleto bancário, em 
qualquer banco, casa lotérica ou pela própria Internet, utilizando o código de barras; 
Leia-se: 
2.2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto de todos os dados solicitados no 
Formulário Eletrônico de Inscrição e até o dia 15 de outubro de 2015 efetuar o pagamento do boleto bancário, em 
qualquer banco, casa lotérica ou pela própria Internet, utilizando o código de barras; 
 
 
No Edital 050/2015, item 2.2.5, onde se lê: 
2.2.5 Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de 
inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada. 
Leia-se: 
2.2.5 Os candidatos poderão realizar sua inscrição de forma presencial, comparecendo pessoalmente ou se fazen-
do representar por procurador legalmente constituído, no Órgão Tributário da Prefeitura Municipal de Itapoá, no 
horário de atendimento e no endereço constante no item 1.5 deste Edital, com estrita observância à data e horário 
de término das inscrições estabelecidos no item 2.1 deste Edital; 
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No Edital 050/2015, inclui-se o item 2.2.6, com a seguinte redação: 
2.2.6 Os candidatos poderão realizar sua inscrição por meio postal, devendo o candidato efetuar o requerimento de 
inscrição, procedendo conforme descrito a seguir: 
I. Retirar na Recepção da Prefeitura Municipal de Itapoá o Formulário de Inscrição (conforme o modelo cons-
tante do Anexo 7 deste edital, também disponível para download no site www.unisociesc.org.br/concursos); 
II. Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição de forma legível, indicando todos os dados pessoais 
solicitados, assim como o cargo para o qual deseja concorrer; 
III. Efetuar o pagamento correspondente à taxa de inscrição para o cargo pretendido, por meio de depósito ban-
cário em favor da Sociedade Educacional de Santa Catarina no Banco do Brasil, agência nº 3428-2, conta corrente 
nº 4271-4, identificador nº 1, devendo o candidato informar ao caixa o nº de seu CPF; 
IV. Encaminhar o Formulário de Inscrição acompanhado de cópia do comprovante de pagamento nas formas 
estabelecidas no item 1.5 deste edital, com estrita observância à data limite do dia 1º de outubro de 2015 para o 
recebimento da correspondência. 
 
 
No Edital 050/2015, inclui-se o item 2.2.7, com a seguinte redação: 
2.2.7 Não haverá inscrição condicional. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a 
todos os requisitos, será ela cancelada. 
 
 
No Edital 050/2015, item 2.3.6, onde se lê: 
2.3.6 A partir de 15 de outubro de 2015, o candidato deverá conferir, no “site” www.unisociesc.org.br/concursos, se 
a inscrição efetuada pela Internet foi confirmada. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com a 
UNISOCIESC pelo telefone (47) 3461-0525, para verificar o ocorrido. Tais providências deverão ser tomadas im-
preterivelmente até as 17h00min do dia 20 de outubro de 2015 sob pena de preclusão e indeferimento da inscri-
ção. 
Leia-se: 
2.3.6 A partir das 10h00min do dia 16 de outubro de 2015, o candidato deverá conferir, no “site” 
www.unisociesc.org.br/concursos, se a inscrição efetuada pela Internet foi confirmada. Em caso negativo, o candi-
dato deverá entrar em contato com a UNISOCIESC pelo telefone (47) 3461-0525, para verificar o ocorrido. Tais 
providências deverão ser tomadas impreterivelmente até as 17h00min do dia 21 de outubro de 2015 sob pena de 
preclusão e indeferimento da inscrição. 
 
 
No Edital 050/2015, item 2.9, onde se lê: 
2.9 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 13 de outu-
bro de 2015, preencher requerimento (conforme o modelo constante do Anexo 5 deste edital, disponível para 
download no site www.unisociesc.org.br/concursos) e enviá-lo para o e-mail requerimen-
tos.concursos@sociesc.org.br, solicitando confirmação de recebimento (esta solicitação deverá obrigatoriamente 
ser enviada por meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição), indicando as condições especiais 
de prova que necessita e os fundamentos; 
Leia-se: 
2.9 O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 16 de outu-
bro de 2015, preencher requerimento (conforme o modelo constante do Anexo 5 deste edital, disponível para 
download no site www.unisociesc.org.br/concursos) e enviá-lo para o e-mail requerimen-
tos.concursos@sociesc.org.br, solicitando confirmação de recebimento (esta solicitação deverá obrigatoriamente 
ser enviada por meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição), indicando as condições especiais 
de prova que necessita e os fundamentos; 
 
 
No Edital 050/2015, inclui-se o item 2.11, com a seguinte redação: 
2.11 O candidato que desejar usufruir da isenção da taxa de inscrição, amparado pelo Decreto Federal 
6.593/2008, deverá efetuar sua inscrição na forma estabelecida por este Edital e até o dia 1º de outubro de 2015, 
protocolar na forma do item 1.5 deste Edital o Pedido de Isenção, conforme descrito a seguir: 
2.11.1 O candidato deverá preencher o formulário de pedido de isenção conforme modelo constante do Anexo 
8 deste Edital, disponível na Recepção da Prefeitura Municipal de Itapoá (ou através de download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos). 
2.11.2 A partir de 06 de outubro de 2015 o candidato que protocolou Pedido de Isenção, nos termos do item 
2.4.1 deverá consultar no site www.unisociesc.org.br/concursos se o seu pedido foi deferido (aceito); 
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2.11.3 Sendo indeferido o Pedido de Isenção, do qual cabe recurso na forma do item 8.3 deste Edital, fica fa-
cultado ao candidato o pagamento da taxa de inscrição até a data estabelecida no item 2.2 deste Edital. 
 
 
No Edital 050/2015, item 3.5, onde se lê: 
3.5  O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá entregar ou enviar via SEDEX com Aviso de Rece-
bimento (AR) para o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Itapoá, requerimento para concorrer 
às vagas reservadas (conforme o modelo constante do Anexo 5 deste edital, disponível para download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos) anexando a este o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da defi-
ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da deficiência. Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante de 
inscrição. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até o dia 13 de outubro de 2015; 
Leia-se: 
3.5  O candidato pessoa com deficiência (PcD) na forma do item 1.5 deste edital, requerimento para concor-
rer às vagas reservadas (conforme o modelo constante do Anexo 5 deste edital, disponível para download no site 
www.unisociesc.org.br/concursos) anexando a este o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da defi-
ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da deficiência. Também deverá ser anexada a este laudo uma cópia do comprovante de 
inscrição. Tais providências deverão ser tomadas impreterivelmente até o dia 16 de outubro de 2015; 
 
 
No Edital 050/2015, item 8.1, inclui-se a alínea “f” com a seguinte redação: 
f) o resultado do pedido de isenção. 
 
 
No Edital 050/2015, item 8.12, onde se lê: 
8.2 O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo, na forma do item 8.3, em até 3 (três) dias úteis após 
a publicação e ciência do respectivo aviso ou ato, protocolando-o na forma do item 1.5 deste Edital, com a menção 
expressa que se relaciona a este Edital; 
Leia-se: 
8.2 O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo, na forma do item 8.3, em até 3 (três) dias úteis após 
a publicação e ciência do respectivo aviso ou ato, protocolando-o na forma do item 1.5 deste edital, com a menção 
expressa que se relaciona a este Edital, ou ainda encaminhá-lo via e-mail para o e-mail requerimen-
tos.concursos@sociesc.org.br, solicitando confirmação de recebimento; 
 
 
No Edital 050/2015, inclui-se o item 8.2.1, com a seguinte redação: 
8.2.1 Somente serão aceitos os pedidos de recurso encaminhados via e-mail através do e-mail cadastrado pelo 
candidato no ato da inscrição. 
 
 
No Edital 050/2015, Anexos 1, 2 e 3, Alínea “D” (Cargos de Nível Superior – Magistério): 
Exclui-se o cargo de “Professor Bibliotecário”. 
 
 
No Edital 050/2015, Anexo 3, Alínea “C” (Cargos de Nível Superior), onde se lê: 
Auditor 
Conceitos de Auditoria em Sistemas Informatizados. Contabilidade Geral: Contabilidade geral. Princípios 
contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação contábil, registros contábeis. Controle contábil e 
registros do Ativo Imobilizado, Diferido e Patrimônio Líquido. Demonstrações contábeis: Estruturação e 
Movimentação das Contas Contábeis, Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Mutações 
do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos. Análise e interpretação de 
demonstrações contábeis. Direito Constitucional: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. 
Lei Orgânica do Município de Joinville. Constituição; Poder constituinte; Controle da constitucionalidade das leis; 
Dos atos normativos; Organização dos Poderes. Organização do Estado: organização político-administrativa; 
competências, intervenção, entidades; Poder Legislativo: atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição, 
alterações à Lei Orgânica; Poder Executivo: Prefeito e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; Sistema 
Tributário nacional: princípios gerais, limitações do Poder de Tributar; Dos impostos da União, dos Estados e do 
Município; Repartição das Receitas Tributárias. Direito Administrativo: Administração Pública. Conceito, natureza e 
fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Requisitos: competência, 
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finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela 
administração. Procedimentos administrativos. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, 
imperatividade e auto-executoriedade. Administração direta e indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público. Responsabilidade civil do administrador. Ação de 
reparação de dano e ação regressiva. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Direito Financeiro e Finanças Públicas: 
Atividade financeira do Estado. Conceito. Características. Finalidade. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito 
Financeiro. Conceito. Objeto. Conteúdo. Orçamento Público. Despesa Pública. Receita Pública. Finanças Públicas. 
Papel do Estado na Economia. Governança Corporativa. Direito Civil e de Empresa: Das pessoas. Domicílio e 
residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos atos ilícitos. Responsabilidade civil, prescrição e decadência, interrupção e 
suspensão da prescrição. Parentesco. Das obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações 
alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Das obrigações solidárias. Dos efeitos das obrigações. Dos 
contratos (disposições gerais). Dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. 
Da Comunicação dos Atos Processuais. Das Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das 
Partes. Dos Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento, 
finalidade. Das Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa julgada. Do Mandado de 
Segurança. Dos Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo Cautelar, Distinção do Processo de Execução, 
Distinção do Processo Comum, Requisitos do Processo Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos 
Procedimentos Especiais. Teoria dos Atos de Comércio. Teoria da Empresa. Contratos e obrigações mercantis. 
Sociedades. Títulos de crédito. Sistema Financeiro Nacional. Propriedade Industrial. Falência e Concordata. Direito 
Tributário: Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Discriminação constitucional das rendas tributárias. 
Regras de distribuição da receita tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Reclamações e recursos. 
Repetição de Indébito. Tributos diretos e indiretos. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária. Normas 
complementares. Vigência da legislação tributária. Interpretação da legislação tributária. O processo tributário - 
Princípios. O processo administrativo-tributário. Processo judicial tributário. Execução. Ação anulatória de débito 
fiscal. O mandado de segurança. A ação de consignação em pagamento. A Lei nº 6.830/1980. Ação Cautelar 
Fiscal. Impostos federais: legislação e sistemática. Impostos estaduais e municipais: legislação e sistemática. 
Legislação Municipal: Código Tributário do Municipal. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional 
Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e 
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em 
Português). 
Leia-se: 
Auditor 
Conceitos de Auditoria em Sistemas Informatizados. Contabilidade Geral: Contabilidade geral. Princípios 
contábeis, regime de competência, plano de contas, conciliação contábil, registros contábeis. Controle contábil e 
registros do Ativo Imobilizado, Diferido e Patrimônio Líquido. Demonstrações contábeis: Estruturação e 
Movimentação das Contas Contábeis, Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Mutações 
do Patrimônio Líquido, Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos. Análise e interpretação de 
demonstrações contábeis. Direito Constitucional: Constituição Federal. Constituição do Estado de Santa Catarina. 
Lei Orgânica do Município de Itapoá. Constituição; Poder constituinte; Controle da constitucionalidade das leis; Dos 
atos normativos; Organização dos Poderes. Organização do Estado: organização político-administrativa; 
competências, intervenção, entidades; Poder Legislativo: atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição, 
alterações à Lei Orgânica; Poder Executivo: Prefeito e Vice-prefeito: atribuições, responsabilidades; Sistema 
Tributário nacional: princípios gerais, limitações do Poder de Tributar; Dos impostos da União, dos Estados e do 
Município; Repartição das Receitas Tributárias. Direito Administrativo: Administração Pública. Conceito, natureza e 
fins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade e publicidade. Poderes administrativos: vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Atos administrativos. Requisitos: competência, 
finalidade, forma, motivo e objeto. Mérito do ato administrativo. Atos de direito privado praticados pela 
administração. Procedimentos administrativos. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, 
imperatividade e auto-executoriedade. Administração direta e indireta: autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público. Responsabilidade civil do administrador. Ação de 
reparação de dano e ação regressiva. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Direito Financeiro e Finanças Públicas: 
Atividade financeira do Estado. Conceito. Características. Finalidade. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito 
Financeiro. Conceito. Objeto. Conteúdo. Orçamento Público. Despesa Pública. Receita Pública. Finanças Públicas. 
Papel do Estado na Economia. Governança Corporativa. Direito Civil e de Empresa: Das pessoas. Domicílio e 
residência. Fatos e Atos Jurídicos. Dos atos ilícitos. Responsabilidade civil, prescrição e decadência, interrupção e 
suspensão da prescrição. Parentesco. Das obrigações de dar, de fazer e de não fazer. Das obrigações 
alternativas. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Das obrigações solidárias. Dos efeitos das obrigações. Dos 
contratos (disposições gerais). Dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais. Dos Prazos dos Atos Processuais. 
Da Comunicação dos Atos Processuais. Das Nulidades. Da Capacidade Processual. Despesas Processuais. Das 
Partes. Dos Procuradores. Das Provas. Da Audiência; Instrução e Julgamento: fases de seu desenvolvimento, 
finalidade. Das Sentenças e das Decisões: conceito, requisitos, preclusão, coisa julgada. Do Mandado de 
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Segurança. Dos Recursos. Do Processo de Execução. Do Processo Cautelar, Distinção do Processo de Execução, 
Distinção do Processo Comum, Requisitos do Processo Cautelar, Processamento das Cautelares em Geral. Dos 
Procedimentos Especiais. Teoria dos Atos de Comércio. Teoria da Empresa. Contratos e obrigações mercantis. 
Sociedades. Títulos de crédito. Sistema Financeiro Nacional. Propriedade Industrial. Falência e Concordata. Direito 
Tributário: Sistema Tributário Nacional. Princípios gerais. Discriminação constitucional das rendas tributárias. 
Regras de distribuição da receita tributária. Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Reclamações e recursos. 
Repetição de Indébito. Tributos diretos e indiretos. Normas gerais de direito tributário. Legislação tributária. Normas 
complementares. Vigência da legislação tributária. Interpretação da legislação tributária. O processo tributário - 
Princípios. O processo administrativo-tributário. Processo judicial tributário. Execução. Ação anulatória de débito 
fiscal. O mandado de segurança. A ação de consignação em pagamento. A Lei nº 6.830/1980. Ação Cautelar 
Fiscal. Impostos federais: legislação e sistemática. Impostos estaduais e municipais: legislação e sistemática. 
Legislação Municipal: Código Tributário do Municipal. Conhecimentos de Informática: Sistema Operacional 
Windows XP ou superior (Versão em Português), Windows Explorer, Internet (browsers/navegadores) e 
Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou superior (Word, Excel e PowerPoint) (Versão em 
Português). 
 
 
No Edital 050/2015, Anexo 3, Alínea “C” (Cargos de Nível Superior), onde se lê: 
Profissional de Educação Física 
Pensadores da Educação e suas concepções. Correntes teóricas da educação. Relação ensino-aprendizagem. 
Fases do desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem. Projeto Político Pedagógico - concepções, impor-
tância, papel. Concepções de currículo. Concepções de avaliação. Conceito de interdisciplinaridade. Conceito de 
transdisciplinaridade. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Estatuto da Criança e do Adolescente. Edu-
cação Especial. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e documentos relacionados. Concepção 
de Conteúdo, Habilidades e Competências. Temas Transversais. Conceito e aplicação da Contextualização de 
Conteúdos. Pedagogia de Projetos. Educação Mediadora. Taxonomia de Bloom. Metodologia do Ensino de Educa-
ção Física. Princípios norteadores da Educação Física no ensino fundamental. Tendências pedagógicas na Educa-
ção Física da escola brasileira. A Educação Física e a cultura corporal de movimento. A escola inclusiva e a Edu-
cação Física. Planejamento e metodologia de ensino. Organização de conteúdos: esportes, jogos, lutas, ginástica, 
atividade rítmica e expressiva. Conceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Avalia-
ção em seus diversos paradigmas e categorias na Educação Física. Fisiologia do exercício. Biomecânica das téc-
nicas esportivas. Aprendizagem motora - conceitos e aplicações. O jogo e o esporte como exercício de convivên-
cia. Obesidade e atividade física. Formação de função do professor de Educação Física. Lesões e alterações oste-
omusculares. Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento. Legislação Brasileira e do Estado de Santa 
Catarina sobre Educação Física. Proposta Curricular do município de Joinville. Parâmetros Curriculares Nacionais 
em Educação Física. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto (s) sobre os temas propostos]. 
Leia-se: 
Profissional de Educação Física 
Fatores de risco e estilo de vida: Sedentarismo, hipertensão arterial, problemas cardíacos, diabetes, obesidade e 
estresse. Componentes da Atividade Física e Saúde: Definição de saúde e aptidão física e orientações de exercí-
cios para melhorar a saúde. Adaptação do corpo ao exercício: Efeitos do exercício sobre o corpo, genética, sexo e 
idade. Atividade Física, doença e incapacidade: Doença coronariana, câncer, derrame, osteoporose, artrite, lom-
balgia, tabagismo, colesterol sanguíneo. Atividade Física e o ciclo da vida: Hábitos alimentares, sono, controle de 
peso, criança, adulto e o idoso, situações especiais para as mulheres e os benefícios do exercício regular. Os me-
tabolismos energéticos: energética da contração muscular e os sistemas energéticos. Adaptações cardiovasculares 
e respiratórias durante o esforço: no indivíduo sedentário, no indivíduo treinado e nas variações do esquema geral 
das adaptações. Métodos de treinamento físico: Diferentes tipos de treinamento e esquemas de treinamento. Con-
ceitos de esportes, jogos, lutas, ginástica, atividade rítmica e expressiva. Fisiologia do exercício. Biomecânica das 
técnicas esportivas. Clínica e exames complementares na saúde esportiva: limites da normalidade, anamnese e 
principais exames clínicos. Nutrição e qualidade de vida: nutrição como fonte de energia, dietas, atividade física e 
controle de peso. Cuidados emergenciais: emergências da cabeça aos pés, traumatismos múltiplos, estado de 
choque, queimaduras e arritmias cardíacas.  
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Dados Pessoais (* Preenchimento obrigatório e sem abreviaturas) 
 Nome*:   
  Nome do Pai:   

  
 
 

Nome da Mãe:   
   Data Nascimento*: ______ / _____

_ 
/ _____

_ 
  

   Nacionalidade*:   
   Identidade (RG) *:  RG – Órgão Emissor*:  RG – UF*:   
   RG – Data de Emissão*: ______ / _____

_ 
/ _____

_ 
  

   CPF*:   
   Estado Civil*:   
   Sexo*:   
   Deficiência*:   

    

Meios de Comunicação (* Preenchimento obrigatório) 
 E-mail:    

  
E-mail Comercial:   

  
Telefone Residencial*:   

  
Telefone Comercial:   

  
Telefone Celular:   

   

Endereço (* Preenchimento obrigatório e sem abreviaturas) 

 CEP:    

  
Logradouro*:   

  
Número*:  Complemento:   

  
Bairro*:   

  
Estado*:   

  
Município*:   

   

Cargo (* Preenchimento obrigatório) 
 
Cargo*:    

   

Declaração (Preenchimento obrigatório) 
 Declaro serem verdadeiras as informações deste formulário e aceito as condições do Concurso Público, 
tais como se acham estabelecidas no Edital. 
 

 

  

______________________, ______ de ___________________ de 2015. __________________________________ 
 

Local e Data Assinatura do Candidato  
 

Parecer da Comissão Organizadora 
 
Deferido   (     ) 
Indeferido (  ) 

________________________________________ 
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Data e Assinatura  

  
 
 
 
Ao Edital 050/2015, inclui-se o Anexo 7 (Formulário para Pedido de Isenção) com o seguinte conteúdo: 
 

 
 

Nome do Candidato: 
 

Nº de Inscrição: 
 

Cargo: 
 

CPF: 
 

Documento de Identidade: 
 

Fone para Contato: 
 

O candidato acima especificado, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais sob o Número de 
Identificação Social – NIS nº _________________________, vem por meio deste, requerer à Comissão 
Organizadora do processo acima indicado a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição, pelo 
fato de estar inscrito no CadÚnico e ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
FederalNº 6.135 de 26 de junho de 2007. 

Relacione na tabela abaixo, os dados de todos os integrantes do grupo familiar (inclusive o candidato): 

Nome de cada integrante do grupo familiar 
Data de Nas-

cimento 
Grau de Paren-

tesco 
Renda Bruta 

Mensal 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Declaro que as informações acima prestadas, são verdadeiras, estando ciente que a qualquer 
tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação econômica e financeira por mim de-
claradas e que a mesma está sendo firmada sob as penas da lei. 
 
Nestes termos. Pede deferimento. 
 
 
______________, ___ de __________ de 2015.                   __________________________________ 
                         Local e Data                                                                 Assinatura do Candidato 
 

Parecer da Comissão Organizadora: 

(  ) Deferido 

(  ) Indeferido 

 
 

_______________________________________ 
Data e Assinatura 
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Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, sendo Edital 050/2015 consolidado com as alterações 
decorrentes desta Retificação. 
 

 
 

Itapoá/SC, 16 de setembro de 2015. 
 
 
 

 
 

Sérgio Ferreira de Aguiar 
Prefeito Municipal 


